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ح���رص وال���دي ،رحمه اهلل،
عل���ى إلح���اق عيال���ه بنين
وبنات بالم���دارس ،ولكنه لم
يك���ن مهي���أ لحقيق���ة أن باب
التعليم واس���ع ،فعندما أكملت
المرحلة المتوس���طة ،وأبلغته
أنني س���أنتقل إل���ى المرحلة
الثانوية غضب ألنه حس���بني
«مستهبال» ،فلم يكن يتصور
أن إنساناً قضى ثماني سنوات
ف���ي الم���دارس ،بحاجة إلى
المزيد من التعلم ،ولكنه سكت
عن ذلك على مضض ،وعلى
أم���ل أن أث���وب إلى رش���دي
بأن أقط���ع تعليم���ي وأصبح
«أفنديا»
ولن أنس���ى تلك الليلة عندما
التف األهل وسكان الحي حول
جهاز الراديو الضخم ليستمعوا

إلى نتائج امتحانات الش���هادة
الثانوي���ة ،وم���ا أن نطق ذلك
الجهاز السحري باسمي حتى
انفجرت الزغاري���د وهتافات
«اهلل اكبر» وأتى أحد جيراننا
ببندقية من القرون الوس���طى
وكاد أن يح���ول فرحتن���ا إلى
مأت���م ،عندما انفج���ر البارود
ف���ي وجهه بعد أن ضغط على
الزن���اد ،وم���ن حس���ن حظه
وحظنا أن الب���ارود كان فيما
يبدو «مس���تعمال» أي سكند
هان���د ،حي���ث إن وجهه الذي
غطاه السواد لم يصب بأذى،
وظل الحي بأكمل���ه في حالة
ابته���اج لعدة أيام ،ليس ألنني
نجحت ف���ي امتحان مصيري،
بل ألن الراديو نطق باس���مي.
وهك���ذا دخلت التاري���خ لعدة

أش���هر ،فأجه���زة الراديو في
تل���ك األيام كان���ت حكراً على
الطبقات األرستقراطية ،وكان
بعضه���ا موزعا على المقاهي
الش���عبية الراقي���ة ،وكان���ت
األس���ماء التي يرد ذكرها من
خ�ل�ال الراديو فق���ط للوزراء
والزعماء وكبار الشخصيات
وعندما نطق الراديو باس���مي
أصبح���ت ف���ي نظ���ر أهل���ي
في مق���ام جم���ال عبدالناصر
وكوامي نكروما وجواهر الل
نه���رو ،وكنت ف���ي نظر أهل
الح���ي في مرتب���ة عن ضابط
يذيع بيانه رقم « ،»1المهم،
كنت مصدر فخر لجميع أبناء
الح���ي ألن الراديو ش���خصياً
خصني بالذكر.وبالنس���بة لي
ف���إن الفرحة لم ت���دم طويال،

أتذ ّكُر أن َّ
أول مقال لي بجريدة
“اليوم الس���ابع” ،يوم ميالد
عددها األول في الثالثاء 14
أكتوب���ر  ،2008كان عنوانه
ُ
تكلمت
بس طيب”،
“مسيحي ّ
“بس” في
في���ه عن مف���ردة ّ
الدارجة المصرية ،التي ُّ
تحل
َّ
ْ
“لكن االس���تدراكية”
مح���ل
في ُ
الفصح���ى ،وهي الحرف
الذي يقع بين نقيضين ،ويُفيد

ƵƺŤƫŚƟŜƘƃ

جعفر عباس

فعندما أدرك الس���يد الوالد أن
الش���هادة الثانوية ستوصلني
إلى المرحل���ة الجامعية ،كان
ذلك عن���ده بمثاب���ة إصابتي
بلوث���ة عقلية ،ولم يكن ممكنا
إقناعه مرة أخ���رى بأن ابنه
ال���ذي قض���ى  12عاماً وهو
ي���درس ،م���ازال ف���ي حاجة
إلى تعلم ،وحس���ب والدي أن
الحكوم���ة تتآم���ر عل���ى ابنه
لتحرمه من الوظيفة والراتب،
وأن الحكومة تس���تدرج ذلك
االبن ليضيع س���نوات أخرى
من عمره في جامعة ،لم تكن
في نظره بأكث���ر من «مؤنث
جامع» وتم حسم األمر باتفاق
س���ري بين أقطاب العائلة من
وراء ظه���ر «العمي���د» بأن
التح���ق بالجامعة على أن يتم
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االس���تدراك .أي أن نهاي���ة
الجملة تستدرك المعنى الذي
المس���تمع م���ع بداية
وصل
َ
ويعكسه .كأن نقول:
الجملة،
ُ
“عجو ٌزْ ،
لكن جميلة”“ ،فقي ٌر،
لكن كريم” ،إذ ّ
أن تق ّدم العمر
ربم���ا ال يتفق م���ع الجمال،
والكرم ،كيف له أن يأتى من
فجر دائماً
ُع���وز! لهذا ُت ّ
فقير م ِ
ْ
تلك المفردة الساحرة “لكن”،

عنصر الدهش���ة واالستغراب
َ
لدى الس���امع ،ومثلها مفردة
َس” في العامية المصرية،
“ب ّ
“مس���يحي ب���س طي���ب!!”
ياللهول!“ ،طبيب مس���يحي،
بس ش���اطر!!” ،وغيرها من
الجم���ل البلهاء التي تحتش���د
بها حكاوي مجالسنا الخاصة،
نحن المسلمين ،حين نطمئن
ُ
ولست
ُجالسنا.
أن ال مسيح ًيّا ي ُ

إب�ل�اغ األخير باألم���ر بعد أن
يصبح دخولي إل���ى الجامعة
أم���راً واقعاً..وهك���ذا ارتكبت
غلطة العمر ودخلت الجامعة،
فأضع���ت بضع س���نوات من
عمري إل���ى أن حصلت على
الش���هادة الكبي���رة الجوفاء،
والتي اكتش���فت فيما بعد أنها
مؤه���ل لتحويل الن���اس إلى
طائفة «عبدة آخر الش���هر»
أي موظ���ف ومج���رد رقم في
جهاز الخدم���ة المدنية تكون
له قيم���ة مؤقتة عن���د نهاية
كل ش���هر ،عندم���ا يس���تلم
راتب���ه لحلحل���ة ديونه بحيث
يكون مؤهال لالس���تدانة مرة
اخرى ..واكتش���فت أيضاً أن
والدي االم���ي كان بعيد النظر
عندما أعلن ع���ن غضبه من
اس���تمرار تضييع عمري في
تجاوي���ف الس���لم التعليمي..
ولذا فإنن���ي وبعد أن اصبحت
أبا بدوري فكرت في تش���جيع
ولدي االثنين على اكتس���اب
مه���ارات في ك���رة القدم ،أو
الغناء ،ول���م ينجح األكبر في
نحو مائة مباراة في تس���جيل
هدف واحد ،أما األصغر ،فقد
اختار أن يكون حارس مرمى،
وكان يأخ���ذ األم���ر بجدي���ة
ويعود ،بعد كل مباراة فخورا
بإنجازات���ه ،وذات يوم أتاني
فرحا مس���رورا ،عقب مباراة
ضد مدرسة أخرى ،فقال فزنا
عليهم .س���ألته :بك���م هدف؟
قال :س���جلنا في مرماهم 17
هدفا .فسألته :وكم هدفا دخل
مرماك؟ فقال 12 :بس.
وهك���ذا اتخ���ذت نياب���ة عنه
ق���رارا باعتزاله ك���رة القدم
أما ع���ن الغن���اء ،فقد عصم
اهلل عيالي منه ب���أن أعطاهم
أصواتا منكرة ،فكان جزاؤهما
مواصلة التعليم.

كتب األخ رائد عمر يقول :
{ سنش���ير ال���ى نقط���ة ...
لصالح الصحف وهي بالضد
م���ن المواق���ع االلكترونية
 ،وه���ي أنه يوج���د في كل
جريدة مصح���ح لغوي يقوم
بضبط قواع���د اللغة العربية
لكل كلمة تنشرها الصحيفة
وقب���ل ارس���الها للطباعة،
بينما تنفقد ه���ذه الحالة في
المواقع االلكتروينة بالنسبة
لما تنش���ره م���ن المقاالت
الصحفية أو غيرها }..
لق���د دلّت تجربت���ي الخاصة
أن َم ْ
عل���ى َّ
ُس���مى
���ن ي
ّ

 ياحكومة المنطقة الخضراء يامسؤولين سابقين او الحقين يا اصحاب الحفاظ على القوانينوالدستور
 يا اعضاء البرلمانلماذا تلومون الناس في س���كناهم
العش���وائي؟ لم���اذا تلومون من
يس���تولي عل���ى س���كن اآلخرين
بدون وجه ح���ق؟ لماذا التلومون
المس���ؤولين الحكوميي���ن ،وهم
يس���تولون على منازل عائدة الى
الدولة !؟ ألن الحكومة “فالتوه”،
فقد اس���تولى مس���ؤولين سابقين
والحقي���ن عل���ى من���ازل تابع���ة
للدول���ة في المنطق���ة الخضراء،
وألنهم آمنوا العقاب فقد س���كنوا
“براحتهم”ف���ي هذه المنازل دون
حسيب أو رقيب !!
كل الذي فعله رئيس الوزراء ّ
إنُه
امهل المتجاوزين سنتين لالخالء..
أنها والحق ظاهرة فريدة فلم نسمع
ذات ي���وم إن صاحب العقار يمهل
الساكن سنتين لالخالء،والندري
بعد ذلك هل سيبقى العبادي سنتين
 ،حت���ى يرى االخالء بأ ّم عينيه أم
ال !! لعن���ة اهلل على المحاصصة
واالتفاق���ات السياس���ية التي يتم
م���ن خاللها ض���رب القان���ون بـ
“البسطال”.

محمد الرديني

يق���ول عض���و اللجن���ة القانونية
النيابية سليم شوقيّ ،
إن “الحكومة
ُ
ً
منازال تدعى (التش���غيلية)
تمل���ك
موظفي الدولة
ويتم اعطائها ل ِكبار
ّ
الذين من المفترض أن يُسلّموها
الى م���ن يخلفه���م بالمنصب من
الناحية القانونية إلاّ إن هذا األمر
بشكل عام” ..ليش يابة؟
لم يطبّق
ٍ
ألن الجماعة مس���نودين من قبل
احزابهم رغم أنك التس���تطيع أن
تذكر ذلك صراحة.
ماعلينا ..الطامة الكبرى الثانية،
إن “ اصحاب ال���دورة البرلمانية
األولى ت���م تمليكهم بعض المنازل
منطقتي الخضراء والقادسية
في
ّ
مقاب���ل مبلغ مالي زهي���د ،وفترة
تسديد تس���تمر لـ  25عاماً ،وهذا
األم���ر غي���ر قانون���ي ،ألن هذه
المنازل تابعة للدولة”.
يابالش،بي���ت بالمنطقة الخضراء
أو في القادسية يصبح تمليك من
أول مايضع المسؤول “رجله” فيه
!! أمّا اوالد الصرايف والجينكو،
فأل���ف ط���ز بيهم ..ألنه���م رعاع
اليس���تأهلوا حتى مج���رد التفكير
فيهم ..إنطالقا من شعار” ياعمي
خلينا نستمتع وليذهب هذا الشعب
االحمق الى الجحيم” !!
مقرر مجلس محافظة بغداد فرحان

قاس���م يلطم هو اآلخر ويصيح :
“ ّ
إن منازل تع���ود للدولة مازال
مس���ؤولون حكوميون س���ابقون
يقطنوه���ا ،رغم ق���رارات الدولة
بتسليمها ،لكن عدم تطبيق القرار
أصبح متالزمة للفرد العراقي” !!
هس���ه الفرد العراقي هو المذنب
ولي���س اصح���اب المحاصص���ة
والتكتالت السياسية،سامحك اهلل
يافرحان ،ولكن فرحان وبالتعاون
مع اللطامة اآلخرين يقول بعد أن
رس���موا دائرة من البشر حولهم
من أجل ممارسة الطقوس إيّاها
ّ
بأنُه يجب “الضغط على المسؤولين
المتواجدي���ن ف���ي ه���ذه المنازل
بطرق
التي باالمكان اس���تثمارها
ٍ
عديدة”،والننس���ى إن “مجل���س
المحافظة على س���بيل المثال ،لم
يطب���ق  26قراراً له عالقة بالمال
العام منذ سنة كاملة ،إذ ان مجمل
القرارات التي اتخدها  50قراراً،
وهذا يدل عل���ى إن تطبيق القرار
أم ٌر صعب ،فالدس���تور بحد ذاته
يتم خرق ُه يومياً”.
ش���كراً أخونا فرحان لقد اعطيت
ً
دليال آخراً على إن الحكومة “بنت
س���تين فالت���وه” ،ولك���ن فرحان
يهم���س للق���وم ّ ،
إن “موضوع
ش���غل المنازل من قبل مسؤولين
حكوميي���ن ،له خلفيات سياس���ية
كبيرة ،وم���ن الممك���ن ترويض
الحكوم���ة م���ن خ�ل�ال اتفاق���ات
مس���تمرة ،م���ا يجعل المس���ؤول
اليس���لّم المنزل وفق القانون”..
يعني قصدك حتى السكن صار له
خلفيات سياسية،سبحان اهلل.
أوالد الملح���ة خوي���ة فرح���ان
يقولون لك بالف���م المليان  ”:مو
بس الموصل ضاعت وال الرمادي
،فالدور قادم على بقية المحافظات
م���ادام “هجي ش���كوالت” تحكم
البلد.
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فاطمة ناعوت

أحمد حسن الزعبي
ْ
مجالس
حمل���ت
أدري ،ربما
ُ
المسيحيين مثل تلك السخافات
ً
أيضا“ :مسلم بس محترم!!”
ّ
لك���ن الش���اه َد أن صوتنا هو
األعلى في مصر ،ألننا نحتمي
كثيرا
بأكثريتن���ا ،وال ُن ّ
ع���ول ً
على الدس���تور الذي يساوي
بين المواطنين “على الورق
فقط” ،وال نعبأ كثيراً بالقانون
الذي ال نحترمه إال في الغرب،
الذي يحمينا حين نكون ً
أقلية،
ُ
فننال حقوقنا كاملة.
هذه ال”ب���س” ممنوعة في
ورق الدس���اتير ،لك���ن العالم
الُ
ّ
متحض���ر نجح ف���ي محوها
من عق���ول المواطنين بتراكم
أجي���ال تحت���رم الدس���تور
والقانون ،لكنها ّ
معشش���ة في
أدمغتنا العربي���ة ،وال يُجدي
معها دستو ٌر وال قانون.
ُ
العش���رات م���ن تل���ك
لدين���ا
ّ
“ست
ال”بس” الس���خيفة:
بس جدعة” ! ه���ل الجدعنة
للذكور فق���ط؟ “صعيدي بس
بيفه���م!” ،ياللس���ماجة “ !
س���مرا بس جميلة”“ ،مش
محجب���ة ب���س محترم���ة” !
وغيرها من بالهات وعته.
ُ
إش���كالية العقلية العربية
تلك
ُ
قس���م
الثنائية الضحلة التي ت ّ
العال���م إل���ى :غني-فقي���ر،

جميل -قبيح ،أبيض -أسود،
رجل-ام���رأة ،مؤمن -كافر،
معي -ض���دي ،ابن باش���ا-
بواب ....ال���خ .وبرغم
ابن ّ
ه���ذه ال”بس” المعشش���ة
ف���ي األذه���ان ،إال أن ه���ذه
األذه���ان ذاتها قد أش���علت
ضجيجا ً
وس���بابًا
الدنيا
ً
ولعنا ُ
ً
وتنكيال بوزي���ر العدل الذي
تس���اءل“ :كيف لنجل عامل
النظافة أن يغ���دو قاضيًا؟!”
الضاج���ون الالعنون
أولئك
ّ
الس���بابون ،ل���م يغضبوا وال
ضجيجه���م حين أُعلن
ضج
ّ
ُ
بصفاقة أن العظيمة “تهاني
الجبال���ي” س���تكون آخ���ر
مستش���ارة امرأة في تاريخ
المحكمة الدس���تورية العليا.
وال عال صخبُهم حينما م ّرت
العقو ُد إث���ر العقود ولم يتقلّد
مس���يحي منصبً���ا
مص���ري
ٌّ
ٌّ
سياد ًيّا في الدولة!
ٌ
مث���ل
ي���ر ُد بخاط���ري اآلن
إنجلي���زي يق���ول“ :نل���وم
المجتمع ،وننس���ى أننا نحن
َ
مجتم���ع
المجتم���ع”  ..ي���ا
َ
نفس���كَ ،
فأنت
ّ
“ب���س” ،لُ ْم َ
ظالم َ
ُك األول.
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(بالمصحح اللغوي) قد يعمد
الى العبث بالجملة الصحيحة
ويلبها (صحتها) !!..
ُ
نش���رت مقالة في احدى
لقد
الصحف جاء فيها :
ٌ
{ ولق���د َ
محترف
لفت نظري
سياسي }  ،فغيرها المصحح
ٌّ
اللغ���وي وجعلها { وقد لفت
نظ���ري محترف���اً سياس���ياً
َ
فأثب���ت ان���ه ال يُميّز بين
}
(الفاعل)و(المفعول به )
وعل���ى تصحيحاته الس�ل�ام
!!..
ّ
إن الجريدة ليس���ت مسؤولة
عن األخطاء اللغوية الواردة
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في مقالة الكاتب ،وهو وحده
المسؤول عن ذلك .
وأنا مع المواقع االلكترونية
في منهجها القائم على نشر
المقالة وفقاً لألصل المرسل
اليها ومن دون تغيير .
وقد يعترض علينا معترض
فيقول :
المصح���ح اللغ���وي لي���س
بمعصوم م���ن الخطأ  ،وقد
ً
قليلة للغاية
تكون أخط���اؤه
 ،وبالتالي فهو يؤدي دوره
الفاعل في انقاذ ما ينشر في
الصحيفة من أخطاء ...
والجواب :

لقد تك���ررت مع���ي أخطاء
ُ
طالبت
المصحح  ،حتى أنني
الجريدة بمنع���ه من إحداث
اي تغيير في ما أرسله اليها
من مقاالت .
وحي���ن ل���م تلت���زم بذلك ،
ُ
أعرضت عن ارسال المقاالت
اليها .
أصاب المصحح اللغوي
لقد
َ
ما أصاب عموم أبناء العربية
ضعف في األداء  ،فاختلط
من
ٍ
الحابل بالنابل ،وقد (أعمى)
المصحح اللغوي المقالة ً
بدال
من أن (يُكحلها) ،طبقا للمثل
الشعبي المشهور .

كلما قرأت خبراً عن “وليمة مدهنة” ،
قلّب���ت صفحات التاريخ الوطني الحديث
علّي أج���د انتصاراً مهم���اً وبارزاً أو
انجازاً “ينومس” قام به هذا المسؤول
او ذاك حت���ى يتم التداع���ي عليه كما
تتداع���ى األكلة على قصعته���ا فلم أجد
...وكلما قرأت ً
غزال سياسياً و”مسحاً”
و”تمس���حًا” و”تبر ّكًا” من المس���ؤول
ّ
المنتظ���ر ،ع��� ّدت وقلب���ت صفح���ات
األس���اطير كله���ا  ،وطب األعش���اب،
والس���حر األس���ود ،ألع���رف ان كان
له – أبان إدارته -القدرة على ش���فاء
“األكمه” و”األب���رص” فلم أجد ،على
العكس فسياس���ته ل���م تزدنا اال غرقاً
في المديوني���ة و”برصاً” في االقتصاد
و”خرساً” في الحريات...
النف���اق االجتماع���ي في بل���دي صار
بحاجة الى هيئة تنظيم ،وسكرتير يحدد
ويج���دول مواعيد الوالئم ،و”ليس���تة”

مكتوب���ة لحج���ز القام���ة السياس���ية
المناضلة  ،النف���اق صار يرتدي ربطة
عنق حمراء وبدلة زرقاء وعطر مرك ّز
ويقف ب���اب “الصيوان” أو “الديوان”
لينتظ���ر صاح���ب الدولة تحت ش���مس
االنكشاف....النفاق في تنافس محموم؛
ايهم اوس���ع بيت���اً وأنعم جل���داً وأكثر
كرماً...و عل���ى المدعو “مدعو”...أن
يراعي الجغرافيا ،ويأخذ بعين االعتبار
األصول والمنابت  ،وان يحس���ب جيداً
التوازن���ات العش���ائرية  ،فالنف���اق في
وطني حس���اس ج���داً ،ومزاج���ي جداً،
ويأخذ كل هفوة على محمل الج ّد...
**
حزين ج ّدًا على وطني..ففي الوقت الذي
تبلغ فيه نس���بة الفقر 40% ، 50%
منهم فقر مدقع (بسبب هؤالء) ...وفي
الوقت تشكل فيه البطالة  30%من بين
الشباب (بس���بب هؤالء) ...وفي الوقت

حسني الصدر
وال أدري لم���اذا يتقن أبناء
العربي���ة اللغ���ات االجنبية
 ،بينم���ا يلتب���س عنده���م
ُ
مفعول (حرف الجر) ناهيك
ع���ن منصوبات األس���ماء
ومرفوعها !!..
ان بعض كبار رجال الدولة
فضال عن غيرهم ،يرتكبون
م���ن االخط���اء النحوي���ة
قلب
واللغوية ما يمالؤن به َ
(سيبويه) قيحاً وألماً ...
وال يفوتني أن أشير الى ّ
ان
المواقع االلكترونية ال تحترز
من نشر المقاالت المليئة بما

يخدش الحياء  ،والمشتملة
على أبش���ع أل���وان الفحش
والبذاءة والسباب .
وكل هذا ال يجوز ْ
أن ينش���ر
حفاظا عل���ى االداب والنظام
العام .
واذا كان م���ن حقك ْ
أن ُتبدي
رأي���ك ف���ان ذل���ك ال يعني
السماح لك بان تطعن وتلعن
!!..
وهن���ا ندع���و المواق���ع
االلكتروني���ة ال���ى حج���ب
ما يش���تمل على الش���تيمة
والس���باب  ،والخروج على
اللياقة واآلداب.

ال���ذي بيع���ت فيه المؤسس���ات ونهبت
المقدرات ولم يترك “قوش���انا” واحداً
باسم الوطن (بفضل هؤالء)...نرجوهم
ونتذل���ل لـ”ه���ؤالء” علّه���م يتك ّرمون
بقبول دعوتنا على مضاربنا ،لالحتفاء
بهم على مصائبنا  ،وللتقرب منهم شبراً
او نأخذ معهم “سيلفي”..
***
حزين جداً على وطني ،في الوقت الذي
قاربت فيه مديونيتنا على ال 23مليار
 ،وبعض الرم���اة يحمون رغيف الخبز
بأسنانهم من الطغاة  ،يتم حجز الطهاة،
وتغليف المناسف ،وطرق كاسات اللبن
في “صحة الوطن”...
عتب���ي ليس على الداع���ي فقط..عتبي
على من يلبي النداء ويلبس قناع الطيبة
والبساطة ويمضي”...المناسف الزفرة”
ال تصنع ش���عبية ..ورشوة “البطن” ال
تعني رش���وة “الوطن”...الشعبية تأتي
عندما تسحبوا أيدكم من جيوب الناس ،
أن تعيدوا أموال البلد للبلد  ،أن تعتذروا
عن فس���ادكم المتوارث ال���ى ولد الولد
 ،الش���عبية تاتي عندم���ا تحرقوا “فرو
الحمالن” المزيفة وتتوبوا هلل وللوطن
توب���ة نصوحة  ،الش���عبية تأتي عندما
تقفون معنا على طابور “المستوصف”
لتصرفوا روش���يتة األوجاع بعد ش���هر
انتظار...

